
L’ESTIU
SUPLEMENT ESPECIAL DEL Diari de Girona

L’ESTIU 4

REPORTATGEINFANTIL

PER HELENA SABATÉ
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Del desert a la ciutat. Cordar-se les
sabates, caminar sobre asfalt i
descobrir una altra manera de

viure. Això és el que han d’aprendre els
infants sahrauís que passen l’estiu a Gi-
rona. «Va veure el mar i ni es va immu-
tar. Em va sorprendre molt que fos tan fre-
da», explica Dolors Roqueta, mare d’a-
collida de la Delu. «La meva, en canvi, es
va tirar a terra, no s’ho podia creure» afe-
geix Meritxell Trias, una de les coordi-
nadores de l’Associació Catalana d’A-
mics del Poble Sahrauí a Girona. Alguns
nens no es volen banyar, perquè els pa-
res els diuen que el mar és perillós.

El projecte colònies Vacances en Pau
agermana famílies sahrauís amb famílies
gironines. L’Acaps de Girona organitza
les estades estiuenques d’aquests in-
fants des de l’any 1995. «No es tracta d’u-
na adopció» explica Trias. «És l’acolli-
ment temporal d’un infant sahrauí, du-
rant dos mesos, perquè visqui una altra
realitat», afegeix.

Quan acaben el curs escolar, si els
seus pares hi estan d’acord, els infants
poden venir a passar les vacances a la Pe-
nínsula. Es calcula que a Catalunya cada
any hi viatgen 730 nens. Els primers
anys només venien els infants que tenien
el millor rendiment escolar. Ara, això ha
canviat perquè hi ha possibilitat d’aco-
llida per a tots els que vulguin venir. A la
ciutat de Girona cada any hi passen les
vacances una vintena de nens. 

La Dolors es va adherir a aquesta ini-
ciativa per una coneguda. Ja fa cinc anys
que acull  la Delu, que va venir per pri-
mera vegada quan tenia vuit anys.«Ha
tingut una adaptació molt bona», expli-
ca. Tanmateix, aquest  és l’últim any que
pot venir perquè ja té dotze anys. És l’e-
dat màxima permesa per participar d’a-
questa iniciativa. «L’enyorarem moltíssim
però continuarem anant a veure-la». A la
Dolors cada any li ha tocat la mateixa

nena, però només ha estat qüestió d’at-
zar. La majoria dels infants que han arri-
bat a Girona vénen des de Farsia, una
zona dels campaments de Tindouf que
està agermanada amb l’Ajuntament des
de l’any 1997. 

Sorprenentment, els pares diuen que
no hi ha cap dificultat amb la llengua.
L’Acaps els proporciona un fulletó amb
les paraules més comunes però la majo-
ria aprenen català en quinze dies.  A
més, a partir dels deu anys també estu-

dien castellà a l’escola.
Al Sàhara les condicions de vida són

molt dures. El canvi és molt brusc. Les
comoditats i el ritme que troben aquí són
molt diferents. Molts nens no havien
dormit mai en un llit, ni s’havien posat
un parell de sabates. 

Durant l’estada descobreixen molts
indrets nous i conviuen amb altres nens
als casals i esplais d’estiu. Van a la pisci-
na, fan jocs i fins i tot alguns van de va-
cances amb les seves famílies d’acollida.
«A la Delu això no li agrada, perquè sinó
no veu els altres nens», assenyala la Do-
lors. 

Les famílies d’acollida coincideixen
que són nens molt dinàmics que neces-
siten moure’s contínuament. Per això i
perquè els nens es puguin veure cada
dia, els pares preparen sortides i activi-
tats conjuntes. També és possible que
dos germans estiguin en diferents famí-
lies. Si es troben en diferents punts de
les terres catalanes podran veure’s a la
trobada que organitza l’Acaps a la pro-
víncia de Barcelona per a tots els nens
que són a Catalunya. 

Els requisits per acollir un nen són
tenir-ne moltes ganes i poder fer-se’n
càrrec, ens explica una de les coordina-
dores Trias. «El més important és que els
faci molta il·lusió», indica. En primer
lloc, es fa una entrevista per conèixer els
pares i informar-los de la iniciativa. Pos-
teriorment es fan trobades per preparar
l’arribada.

Al setembre, els infants tornen cap als
campaments de Tindouf carregats amb
vint quilos d’ajuda per les seves famílies.
De l’estiu en quedarà el record.  Els «pa-
res catalans» que els han acollit podran
trucar-los o visitar-los per setmana san-
ta o algun pont amb els viatges que or-
ganitza l’Acaps. La Dolors ha anat a veu-
re la Delu i ha comprovat les diferències
en els costums i la manera de viure. «Em
va sobtar molt que no tinguessin res, però
que hi hagués televisió i Coca-cola», re-
corda. ■

De vacances a un nou món
Una vintena de famílies gironines acullen nens sahrauís durant els mesos d’estiu. Aquestes colònies, organitzades per l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, són una oportunitat perquè els infants coneguin una nova manera de viure.
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Un grup de nens amb les seves famílies d’acollida al Parc del Migdia.

Ajudes permanents
Projecte Tarvies i Caravana d’Aliments, ajudes ininterrompudes amb destinació als campaments de Tindouf

● La col·laboració de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí no s’acaba a l’estiu amb l’esta-
da temporal dels nens procedents dels campaments de Tindouf . Tarvies és un projecte que
garanteix als infants, durant tot l’any, un àpat diari. Aquesta iniciativa està coordinada per to-
tes les associacions catalanes que col·laboren amb el poble sahrauí. A més, segons les de-
mandes dels campaments també es fan campanyes per recollir els aliments necessaris com
llenties, arròs i sucre. La mel també és imprescindible com a medicament. Caravana d’ali-
ments és el nom donat a aquest projecte, organitzat per totes les entitats de l’Estat Espanyol.
L’Ajuntament de Girona està agermanat des de l’any 1997 amb la zona de Farsia, i això ha
permès la reconstrucció d’equipaments.
L’ajuda és molt necessària. L’any passat, els campaments van patir inundacions molt abun-
dants i  el govern només va oferir ajudes a les famílies que no tenien fills. El treball de les ONG
és molt important sobretot en els infants, ja que són els primers que pateixen les conse-

qüències de les dures condicions climàtiques. El projecte colònies Vacances en Pau permet
a aquests nens, pertanyents a famílies molt nombroses, rebre molta ajuda per a les seves
llars, a través de totes les donacions que porten cap als campaments quan s’acaba l’estiu. Els
« pares catalans» els omplen un equipatge de fins a vint quilos. També, quan viatgen cap allà,
carreguen les seves maletes de donacions. Al Front Polisari un treballador cobra uns deu eu-
ros al mes. Qualsevol ajuda és benvinguda per tirar endavant.
Alguns pares s’han trobat que les famílies els oferien quedar-se en adopció els infants. Quan
van donar la benvinguda al nen, portava un carta oferint-los ser els seus tutors legals. «Seria
una manera de garantir que un dels seus fills tindria les necessitats cobertes. Però això no
pot ser, són tràmits molt complicats de dur a terme, és gairebé impossible» ens explica Me-
ritxell Trias, una de les coordinadores de l’Acaps Girona. La millor opció serà anar a visitar-lo
als campaments durant els ponts i les vacances, i tornar a acollir-lo l’estiu vinent. 

Acolliments solidaris

● Els nens sahrauís provinents dels campaments de Tindouf, al Front Polisari, passen l’estiu a Girona a
través del projecte colònies Vacances en Pau, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí. Durant el juliol i l’agost gaudiran d’una estada en una família i d’activitats molt diverses. Per a
molts infants serà la primera vegada que dormiran sobre d’un matalàs o es calçaran un parell de sabates. 


